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 بدأت التسجیالت. سیدة:

 

ھذه ثاني جلسة عبر الویب  -أرحب بكم جمیًعا. أنا جریس أبو حمد. وسأدعم المكالمة الیوم. لدینا  جریس أبو حمد:

لمراجعة  CWGلجلستین متطابقتین والتي یتجمع بھا مجموعة العمل عبر المجتمع بدور اإلشراف 

 مسودة اقتراحھم الثاني.

 

ر الیوم جوناثان روبنسون وھو حسب التوقیت العالمي. سیعقد مؤتم UTC 14:00إذن الساعة اآلن  

 وسأسلم الكلمة لھ. شكًرا. CWGرئیس بالمشاركة لمجموعة العمل عبر المجتمع 

 

شكراً لك جریس، ومرحباً بكم جمیعاً باسمي وباسمنا، حقیقة، رئیس مجموعة العمل عبر المجتمع  جوناثان روبنسون:

CWG  ًبالمشاركة وبنفسي، جوناثان روبنسون باعتباري رئیس بالمشاركة، ولجمیع من عمل جاھدا

 إلیصالنا إلى ھذه المرحلة.

 

وإذا كان بوسعي مجرد تذكیركم جمیعاً للتأكد من كتم الصوت في أي مایكروفون أو جھاز سمعي  

ھم ترغبون بطرحھ خالل فترة لدیكم بحیث ال یكون لدینا أیة انقطاعات. ولكن إذا كان لدیكم شيء م

العرض، بكل الطرق الممكنة، ارفعوا أیدیكم في غرفة محادثة أدوبي، وإن لم تفعلوا ذلك، سنحرص 

 بال شك على ذلك بتخصیص وقت لألسئلة واألجوبة في النھایة.
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 وكما قالت جریس، فقد أجرینا جلسات عبر الویب. حیث قدمت الجلسة األولى (إلیسا فیرم) رئیستي 

حسب التوقیت العالمي، بتقدیم  UTC 06:00كانت التذكرة عند تمام الساعة  -بالمشاركة صباحاً عند 

 خدمة لجزء من العالم، حیث كانت مالئمة في تلك المنطقة الزمنیة، ومن ثم فھي قائدتنا اآلن.

 

 إلیكم عنوسیتم تحضیر محاضر لھذه الجلسات عبر الویب وترجمتھا ویكون الغرض األساسي للتحدث  

 یوم. 28تطور وتحضیر االقتراح والمتوفر اآلن، اعتباراً من األمس، للتعلیقات العامة لمدة مجموعھا 

 

، یوجد لدینا حزمة من المعلومات ذات الصلة في الروابط، في قسم المالحظات في غرفة اتصال أدوبي 

 معلومات ذات الصلة ھناك.ولذا بكل الطرق الممكنة، لذا ثبتوا أعینكم على ذلك واطلعوا على ال

 

وأعتقد یمكننا بذلك یا جریس االتجاه إلى الشریحة األولى والبدء بالتحدث عن بعض التفاصیل ھنا.  

مجموعة العمل عبر المجتمع بدور اإلشراف، والذي  -ومن الواضح بأن ھذا جزء من العملیة، عمل 

بقصد  -، والذي NTAالوطنیة، إعالن  ویتبع من إعالن االتصاالت -یرتبط بشكل وثیق بدیھیاً إلى 

 إلى تجمع شبكة اإلنترنت العالمي. IANAنقل اإلشراف على وظیفة 

 

حقیقة رد على مجموعة التنسیق التي تصنف  CWGكما یعد اقتراح مجموعة العمل عبر المجتمع  

اإلشراف  االقتراحات عبر طلب تقدیم االقتراح. وفي النھایة، سترسل مجموعة تنسیق عملیة إنتقال

، والتي ترونھا ممثلة من (غیر واضح) على الشاشة أعاله، مجموعة IANA (ICG)على وظائف 

ستنسق وتقدم اقتراحات من مجتمع األرقام ومجتمع البروتوكول وھذا  -CWGالعمل عبر المجتمع 

 االقتراح من مجتمع األسماء.

 

، اقتراح (كریس) CWGور اإلشراف وترون تلك المدرجة على أنھا مجموعة العمل عبر المجتمع بد 

 IANAعلى وظائف . حیث یتعین على مجموعة تنسیق عملیة إنتقال األشرافIANAواقتراح خطة 

)ICG تجمیع اقتراح (ICG  منسق و(مركزي) والذي سیتم إرسالھ حینھا إلىNTIA  عبر مجلس

 .ICANNإدارة 

 

األمر بتوقعھم أنھ ینبغي أن یحظى االقتراح على اإلجماع ودعم المجلس. وأعتقد  NTIAفقد وضحت  

ثمة نقطة مھمة للغایة والتي ینبغي توضیحھا في ھذه المرحلة من وجھة نظر ھذه المجموعة، وجھة 

، وھو وجود محاولة أخرى مماثلة، والتي سیدركھا العدید CWGنظر مجموعة العمل عبر المجتمع 

 عكم، وھو عمل مجموعة العمل عبر المجتمع على المساءلة.منكم أو جمی



ICANN 
 بریندا برویر منسق الجلسة:

 صباًحا بالتوقیت المركزي 04-24-2015/09:00
 3525670تأكید رقم 

 3صفحة 

وبالتوازي مع ھذا العمل، وللتعامل مع بنیة وآلیة االنتقال، لطالما تم التسیلیم بھ وكانت القضیة لبعض  

 الوقت بوجود عمل متاخم والتي تنسق بشكل وثیق مع عمل ھذه المجموعة على المساءلة.

 

سترون في تمثیل مرقط باللون األزرق الفاتح  -في الشریحة إال أن ھنالك  وبالتالي فإنھا معطلة قلیالً  

على الشریحة حول الربط والذي یعتبر مھم للغایة وتم دعمھا باجتماعات منتظمة ما بین الرؤوساء 

الرؤوساء بالمشاركة من المجموعتین، من بین جھود التنسیق األخرى بما فیھا التلقیح  -فیما بین 

 العضویة لمجموعتین مختلفتین ونشاط االرتباط. المختلط عبر

 

 -أعتقد یمكننا التوجھ إلى الشریحة التالیة من فضلك. لذا من الجدیر تحدید ما ھي األھداف وبوضوح  

 ICGلتحضیر رد على متطلبات  CWGوبمستوى أبسط، تسعى مجموعة العمل عبر المجتمع 

یاجات مجتمع االسم والذي یعترف حقاً بأن نطاق بحیث تلبي احت ICGوعلى طلب تقدیم االقتراح من 

ھم عمالء مباشرین  TLDsورموز البلد ونطاقات المستوى األعلى  GTLDاسم المستوى العام 

 تلك. IANAلوظیفة 

 

وفي نھایة األمر، یتم رسم المجموعة حسب مجموعة من منظمات الدعم واللجان االستشاریة المختلفة  

ولجنة  GNSOواللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار و ccNSO -التي ترونھا مدرجة ھناك 

At-Large  االستشاریةALAC  واللجنة االستشاریة الحكومیةGAC. 

 

 IANAوستحتاج ھذه المجموعات سویاً إلى التوقیع على االقتراح. ویوجد ملخص ووصف وظائف  

المدرجة في الجزء األسفل على الجھة الیمنى من الشریحة والتي تصف الوظائف الرئیسیة التي 

 الحالي. IANAوالمستمدة حقیقة من بیان العمل ضمن عقد  -أنجزت بموجب 

 

كافة الوظائف اإلحدى عشر تلك، وقد ركزت ھذه  IANAوعلى الرغم من تنفیذ مشغل وظائف  

نین إلى تسعة، إال أنھ وكما ترون في الشریحة، فقد نعلق كذلك على المجموعى على الوظائف من إث

 الوظائف واحد وعشرة.

 

وال أعتقد بأنھ من المنطقي المرور على كافة تلك الوظائف بتفصیل دقیق. آمل بأن تتمكنوا من رؤیتھا  

یل من تتوفر في حقیقة األمر للتحم -على الشریحة وسیتم توفیر مجموعة الشرائح لكم كجزء من 

 ، كما وتتوفر كمجموعة لیرجع إلیھا أي شخص.ICANNموقع 
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سترون  -وأظن في الواقع أنھا متوفرة كجزء من روابطنا من ھنا أیضاً. أجل، موجودة في األعلى في  

مكان روابط شرائح الجلسة عبر الویب ذات الصلة، وبالتالي تلك ھي المتاحة لكم والتي تحتاجون إلیھا 

 في الواقع الضوء على ھذا في المحادثة كذلك.وقد سلطت جریس 

 

الشریحة التالیة من فضلك. لذا عندما ننظر إلى العمل المنجز حتى الیوم، فإنھ بمثابة نظرة عامة مفیدة  

ما ھو تصنیف العملیة والبنیة والطریقة التي تم العمل بھا. وأدركت بأن  -تماماً لتسلیط الضوء على 

ین في ھذا إال أنھ وبال شك قد تابع العدید منكم ھذا أیضاً من مسافة أكبر العدید منكم كانوا مشارك

 وترغبون، وأنا متأكد من ھذا، فھم ما یجري.

 

 یوجد أعضاء یشكلون المجموعة بحیث تمثل فعلیاً المنظمات األعضاء إال أنھ لم یكن لدیھم حتى الیوم أي 

لتقنیة، إذا كانت ھنالك ضرورة لوضع وضع خاص یسند إلیھم على وجھ الخصوص. ومن الناحیة ا

 أي قرار لشكل من أشكال األصوات، سیكون من الضروري دعوة ھؤالء األعضاء للقیام بذلك.

 

أو دون الحاجة ألي شكل من أشكال التصویت وقد شارك  -(غیر واضح) للعمل الیوم على  

(غیر مسموع) لحقیقة أنھ  مشارك أو ما شابھ ذلك بمستوى مكافئ بشكل عام إلى جانب األعضاء 125

أنھ  كان ھنالك كفالة لـ (غیر واضح) على اجتماع المجموعة وجھاً لوجھ المنعقد سابقاً، على الرغم من

 .الھاتفلم تحول تلك االجتماعات من مشاركة المشاركین شخصیاً أو على  -لم تكن تلك االجتماعات 

 

ھناك بالتمویل الدافع للجھود. لذا كانت ھذه لم تكن مكفولة ببساطة للسفر إلى  -لم نقم ببساطة  

 االجتماعات في شھر نوفمبر، العامي الماضي في فرانكفورت ومؤخراً في شھر مارس في اسطنبول.

 

 (مكالمة) إضافیة واجتماعات منفصلة والتي جمعت آالف من ساعات العمل، كما 90وكان ھنالك بالعموم  

 اإللكتروني. وتم تمثیل الجدول الزمني (بیانیاً) في األسفل ھناك. ترون، والعدید من عملیات تبادل البرید

 

 ICANN 51ویمكنكم رؤیة العمل كما یجري من خالل نقاط عدة، بما فیھا االجتماعات األولیة لدى  

 .FDسیطلق علیھا مجموعات  -في لوس أنجلوس، وتقسیم المجموعة إلى مناطق معروفة 

 

إلى العمل  -أجزاء معینة من طلب تقدیم االقتراح ومن أدى كل ذلك إلى وكانت ھذه رداً بالتحدید على  

وترون في سنغافورة. وكان ھنالك تغییر في بنیة العمل والطریقة التي عملنا بھا في اجتماع سنغافورة. 

 ، فقد أعدنا تنظیم العمل استناداً على العناصر التي كانت لدینا.ICANN 52ھناك في شھر فبرایر، 
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تعلیق (وتحلیلھا)  60. وتم تلقي 2014نشر اقتراحنا األول في الواقع للتعلیق في شھر دیسمبر  وقد تم 

العمل في نھایة األسبوع في شھر ینایر والذي ترونھ ھناك، أیام  -خالل عطلة نھایة أسبوع مكثفة 

 عمل مكثفة في ینایر.

 

النموذج الذي عملنا علیھ كان وتباینت المالحظات لكن في بعض النواحي، كانت وجھة النظر بأن  

 معقداً، أو أظھر تعقیدات على األقل. أعتقد بأنھا ربما تعتبر وسیلة أفضل لنشرھا.

 

وبالقدر ما رغب المعلقون تحلیلھا، شعروا بأنھ كانت ھناك قیوداً في التفاصیل والتي كانت متوفرة  

جة في شكل إعادة البنیة التي تحدثت للعمل علیھا. لذا التزمت المجموعة بالعمل على اقتراح آخر مدر

 عنھا بعد سنغافورة وأدى كل ذلك إلى ھذا االقتراح الذي ترونھ أمامكم اآلن.

 

أعتقد أننا اتخذنا تنظیم مھم للغایة (واسع) في الواقع كالتعلیق العام بحد ذاتھ. لقد كان لدینا تفاعل  

 الجدیر بالذكر أنھ كان ھاماً بطرق عدة.. ومن ICANN 52مجتمعي ھام في سنغافورة في فبرایر لدى 

 

كان ھنالك منتدیات مفتوحة. وتم عقد اجتماعات. وكان ھنالك نماذج متنوعة للمساھمات المأخوذة.  

وكانت االستجابة الشاملة إلعادة تنظیم وتركیز العمل فیما نسمیھ فریق التصمیم الذي ركز كثیراً على 

 العملیة المفصلة لعناصر االقتراح.

 

وعالوة على ذلك، مسار العمل المنفصل ومسار العمل الشامل الذي نظر إلى الھیكل. وكانت من  

إحدى االقتراحات الظاھرة في سنغافورة وھي بأنھ قد ركزت المجموعة بشكل مفرط على العناصر 

الھیكلیة بطریقة تنظم بھا ھیئة ما بعد االنتقال وتصبح أقل تركیزاً مما رغب البعض وجوده في 

 التفاصیل التقنیة التشغیلیة والتي كانت رداً على ذلك في فرق التصمیم.

 

التالي رجاًء. لذا عندما تقسمون ذلك بشكل أكثر تفصیالً، أعتقد بأنھ من المھم تسلیط الضوء بأنھ كان  

 ھنالك نوع من المالحظات المستمرة، إذا شئتم، في حین تم االستحواذ علیھا في فترة التعلیق العام.

 

اشتراك مجتمعي كما ترونھ ھناك. وقد كانت ھذه فترة التعلیق العام  60كان ھنالك  -وقد كان ھنالك  

كانت ھنالك مالحظات مستمرة  -أو كانت المالحظات  -یوم. كان التعلیق العام بطرق عدة  21لمدة 

 متكررة خالل العمل.
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 -في شھر فبرایر، فقد بیّنا  ICANN 52ویمكنكم رؤیة ذلك، بما أننا جئنا إلى اجتماع سنغافورة  

لكافة المجتمات، بأننا سنذكر بعض النماذج، أو بعض الھیاكل، أو طریقة بحیث من الممكن تنظیم 

 لما بعد االنتقال. IANAھیئة 

 

وشعرنا بأنھ كان من المھم للغایة وضع ھذه أمام المجتمع وأخذ المساھمة التي نرغبھا. وفي الواقع،  

ك، حصلنا على عناصر متنوعة منھا، ومقسمة على نطاق واسع بما نسمیھ نموذج خارجي وكنتیجة لذل

 ونموذج داخلي.

 

ولكن ظھر حینھا شكل من أشكال الھجین عبر عمل المجتمع الذي جرى خالل اجتماع سنغافورة  

 وكانت النتائج الرئیسیة التي ابتعدنا عنھا بعض من التفاوتات للنموذج الھجین.

 

ا إلى سنغافورة بنموذج خارجي وداخلي قسم نفسھ إلى طریقتین في كل حالة، باإلضافة إلى لذا ذھبن 

انتقاء ثالثة متغیرات إضافیة. ومن ثم كان لدینا سبعة نماذج، إذا شئتم، سبعة طرق ھیكلیة ممكنة 

 لتنظیم الھیكل.

 

، وتحدثت بخصوصھ (غیر وفي تلك المرحلة، التزمنا حینھا بالتركیز على ما یمكننا رؤیتھ ممثل ھنا 

 واضح). ولذلك اقتربنا إلى المایكروفونات.

 

وانقسمنا في تلك المرحلة إلى فرق التصمیم التي یمكنكم رؤیتھا ممثلة باللون األرجواني ھناك.  

حسناً، ومررنا على العملیة قبل كل  -وغطینا بالتأكید بعد سنغافورة وبشكل كبیر جداً أیضاً وقدمنا 

اختیار مؤسسة قانونیة بحیث تساعدنا بالمساھمة القانونیة حول التباین الھیكلي المنظور شيء بتحدید و

 الذي نظرنا بھ.

 

وانتھینا إلى توظیف مؤسسة قانونیة تدعى سیدلي أوستن. وقد كانت مؤسسة سیدلي متعاونة للغایة في  

 تقدیم ھدف نزیھ ووجھة نظر مھنیة حول عمل ھذه المجموعة.

 

م ھنا ھیكل التركیز اإلضافي الخاص بكم و(مركز) الرسم البیاني والمساھمة القانونیة لذا فقد مثلت 

من (األعضاء) وأكبر عدد من المشاركین  -وفرق التصمیم. وقد اجتمعنا سویاً كمجموعة وجھاً لوجھ 

الذین تمكنوا من السفر إلى اسطنبول، باإلضافة إلى المشاركین الذین تمكنوا من المشاركة عبر 

 جموعة من االجتماعات المكثفة الحقاً في شھر مارس.م
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وقد التزمنا بـ، وبذلت المجموعة عمل جید للغایة، بالعمل عبر كل من ناتج فرق التصمیم واعتبار  

 المقترحات الھیكلیة.

 

وفي واقع األمر، شاركت مؤسسة سایدلي في كل من ھذه األیام حیث سبقھا اجتماع فریق العمل عبر  

شأن المساءلة. وقد التقى االنضمام للعمل بشأن المساءلة ومجرد الحضور ومشاركة المجتمع ب

األعضاء وجھاً لوجھ سویاً بشكل جید للغایة لتحدید حیثما تشعر المجموعة بأنھ من الممكن تخصیص 

یة مجموعة مختلفة من النماذج التي نظرنا فیھا وتقسیمھا للنظر بجدیة أكثر في إثنین من النماذج الھیكل

 المختلفة حیث تقدمنا أكثر حینھا لألمام.

 

كان كل من ھذین النموذجین مختلفاً عن النموذج الداخلي والفرق أكثر جوھریة بین  -وأعتقد بأنھ  

النموذجین. ومن خالل النموذج الداخلي، ینبغي أن أوضح بأن ما یعنیھ ھذا ھو، ھو بقاء وظیفة 

IANA  واالحتفاظ بھ تحت مظلةICANN ملة.الشا 

 

. ومع ذلك، فقد كان ھناك فرق دقیق بین ICANNفھو لیس (مؤجر) و مزال ومقدم خارجیاً إلى  

النموذجین، أو ربما غیر دقیق، حیث كان ھنالك فاصل قانوني في إحدى ھذین النموذجین اللذان ظھرا 

 من اسطنبول أو (وسیلة) أو ال، حیث قد تكون الحالة في التباین الثاني.

 

حیث أخرجنا اسطنبول من، وبعد فترة وجیزة من ذلك، في وقت سابق من ھذا الشھر، في  وبالتالي 

الواقع، التزمنا بالقیام بمزید من العمل في محاولة التقلیل من ھذین النموذجین ومواصلة تطویر عمل 

 فرق التصمیم.

 

باستضافة طاقم  - ICANNوقد كانت بضعة أیام مكثفة للغایة حیث اقمُت و(إلیسا) في بروكسل في  

في بروكسل. وسیطلق على عملنا اجتماعات مكثفة من یومین والتي كانت اجتماعات  ICANNعمل 

على مدار ستة أیام ولساعتین متتالیتین، حیث استغرقنا ربما حول التوازن بین الوقت المتركز على 

 ناتج فرق التصمیم وتطویر ھذه النماذج الھیكلیة.

 

وكنتیجة لذلك، وباالتفاق على تخصیص، مجدداً، المتباین واالستقرار حقیقة على تركیز محركاتنا  

إال أنھا منفصلة قانونیاً بشكل  ICANNداخلیاً في  IANAحول تطویر وتحسین النموذج وھو وظیفة 

 من األشكال الفرعیة.
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وضیحیة. ومن الناحیة التقنیة، فھي تابعة فمن غیر الصحیح تقنیاً تسمیتھا بالفرعیة إال أنھا من المؤكد ت 

إنھا تابعة بحیث ستحظى بالقدرة بأن یكون لھا مجلسھا الخاص. وسوف نتحدث أكثر عن  -ممثلة  -لـ 

 البنیة بعد لحظة.

 

االجتماع  -وأعتقد ربما یجدر مالحظة أنھ كان ھنالك تواصل منتظم من ھذین االجتماعین وجھاً لوجھ  

 في سنغافورة. ICANNالعمل المكثفة، بالعودة إلى فرانكفورت، وبالعودة إلى اجتماع وجھاً لوجھ، وأیام 

 

بتسجیل نشاط  -وكان ھناك اتصاالت بما فیھا رؤوساء یكتبون تحدیثاتھم لكل من المجموعة  

 المجموعة وإیصال ذلك بشكل أوسع نطاقاً.

 

. تح كافة ھذا العمل ألي شخص یشارك فیھوأعتقد بأنھ یجدر تسلیط الضوء على ھذه النقطة بأنھ قد تم ف 

 وأي شخص یرغب بالمشاركة تمكن من القیام بھذا. ICANNولم یقتصر ھذا على أعضاء مجتمع 

 

وأعتقد بأنني قد غطیت النقاط األساسیة التي أود تغطیتھا حول ھذا من حیث تطویر االقتراح. ودعونا  

الموضوع الرئیسي من كل ھذا، وكما (ذكرت) سابقاً في ننتقل حینھا إلى الشریحة التالیة. وقد كان 

 العرض، عبارة عن تنسیق فّعال وجوھري مع مجموعة العمل عبر المجتمع بشأن المساءلة.

 

النتقال  NTIAوجاء االعتبار في خلف اقتراح  -لما كان ھذا ضروریاً؟ حسناً، على الفور حیث  

 .IANAاإلشراف، اإلشراف التاریخي على وظیفة 

 

ومخاوف في تدابیر مساءلة  -كان ھنالك انتظار مطول و -فقد كان واضحاً بأن البعض كان  

ICANN .وحولھا و، في الواقع، بعض المخاوف الحالیة التي طرحھا خصیصاً حول االنتقال 

 

 تم االتفاق على أنھ ستتوفر قطعة منفصلة من العمل للقیام بذلك كما ھو موضح سابقاً  -فقد كان ھنالك  

، إال أنھا كانت ھامة بحیث لم یكن العمل، أو CCWGمجموعة العمل عبر المجتمع بشأن المساءلة  -

 مكرر بطریقة ما، أو عملت ضمن ھذه المجموعة إلى الحد الذي من الممكن التعامل معھ في مكان آخر.

 

من أنھ كان ھناك  لذا، بالتالي، بدأنا العمل عن كثب مع مجموعة العمل بشأن مھمة المساءلة والتأكد 

 -تتویج كاف. كان األمر في البدایة صعب قلیالً حیث كانت المجموعة أبطئ في البدء أو لم تكن حقیقة 

 بدأ عمل المجموعة ببساطة في وقت الحق من عمل ھذه المجموعة. -لیس تماماً 
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لتعزیز مساءلة ولذا فإن الوقت قلیل جداً للبدء. إال أنھ ومع زخم عمل مجموعة عمل عبر المجتمع  

ICANN CCWG فقد أصبحت أكثر نتوجاً بسھولة عما ھو نوع اآللیات التي كانت ستوضع في ،

 وضع التنفیذ وما الذي كان متوفراً وما الذي سیتم توفره لنا للقیام بھ.

 

تدرك أیضاً احتیاجاتھا  CCWGفما جرى وبشكل حرج للغایة وھو أن مجموعة العمل عبر المجتمع  

ى مشورة قانونیة مستقلة. وقد انتھى بھم التماس المشورة إلى االستقرار على تعلیق بأن، للحصول عل

شركتان قانونیتان، واحدة لمجلس إدارتھم وبخبرة ذات صلة حول مزیج من المسائل التي تتضمن 

 حوكمة الشركة وقانون كالیفورنیا وواحدة ذات معرفة بدرجة عالیة من التخصص بقانون كالیفورنیا.

 

وأعتقد بأن تلك ذات خبرة عامة أكثر بمثابة شركة تنسیق، وھي سیدلي أوستین. وقد كان ھذا مفید  

للغایة من حیث وجود نفس الشركة القانونیة التي تنصح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

ICANN CCWG  مع عمل ھذه المجموعة على اإلشراف، ومجدداً، بالمساعدة على التأكد من

 یق العمل وإنجازه بطریقة فعالة و(عادلة) قدر المستطاع.تنس

 

من فضلكم. إذن وبالنظر إلى المزید من التفاصیل، كان ما  6إذا كان بإمكاننا الذھاب إلى الشریحة  

 CCWGكانت مجموعة العمل عبر المجتمع  -جرى، وبغض النظر، العمل الذي أجرتھ المجموعة 

الك رغبة من المجموعة لمعرفة وفھم ما ھي الجوانب المحددة تعمل بمحض إرادتھا، فقد كانت ھن

 نود أن نعتمد علیھا وبشدة في االستناد علیھا. -التي نود أن 

 

وقد أبرزنا كافة المجموعات العاملة على تعزیز المساءلة لجوانب رئیسیة من النشاط. وواحدة مرتبطة  

افیة التي بحاجة إلى تطویر أو تحسین مرتبط في تدابیر المساءلة والشف ICANNبعملھم على میزانیة 

 .ICANNبمیزانیة 

 

والتي تعمل على إمكانیة أداة نقض المیزانیة والتي  CCWGوثمة مجموعة العمل عبر المجتمع  

ستكون آلیة حیث یتمكن المجتمع جوھریاً من إبعاد المیزانیة بأال (تحتوي) على تفاصیل كافیة أو 

بر بالتأكید مھمة على وجھ الخصوص لھذه المجموعة مع تركیزھا على معلومات ذات صلة والتي تعت

 .IANAمصادر المعرفة والفھم، وتكریس الموارد المخصصة لوظیفة 
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، سترون ھنا آلیات تمكین 2وبالتالي ھذه ھي نقطة التبعیة والربط األساسیة. والثانیة ھي، العمود  

ع المعززة بشكل خاص والقدرة على مراجعة لتطویر قوائم المجتم -المجتمع حیث توجد عملیة 

(قدماً) والقدرة على اعتماد أو رفض القرارات، وال سیما، المضي في ھذه الحالة،  ICANNقرارات 

موجودة في تلك القرارات  CWGتركیز ھذه المجموعة، ستكون مجموعة العمل عبر المجتمع 

 .IANAالمتعلقة بوظیفة 

 

التي نود أن نحصل فیھا على معولین رئیسیین. ویوجد أیضاً أمر یعد  وبالتالي ھذا ھو أحد المجاالت 

 ICANNتاریخي وراھن على حد سواء، وھو شرط من مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

CCWG .وأمر ترغب ھذه المجموعة كذلك باالعتماد علیھ 

 

الذي یجري كل (غیر  IANAوھو متوخى في ھذا االقتراح بأنھ سیكون ھنالك مراجعات لوظیفة  

بطریقة تم  ICANNواضح) خمس سنوات، والقصد ھو أنھ ینبغي تكریس ھكذا مراجعات في دستور 

 وصفھا بأنھا باستخدام اللوائح الداخلیة األساسیة.

 

وبعبارة أخرى، أمر ذو طابع مؤسسي ویصعب إبطالھ دون التغلب على عتبة ھامة. وباإلضافة إلى  

على وجھ التحدید، وھو مجرد احتمال ولیس فقط مراجعات دوریة تجري  ذلك، عمل ھذه المجموعة

 كل خمس سنوات، إال أنھا مراجعة مشابھة تجري في ظل ظروف خاصة.

 

بحیث نسعى وجوده ضمن المجموعة، وتكریسھ  -من شأننا  -وبالتالي فإنھا قدرة ھامة بحیث ستكون  

اجعة خاصة وضرورة وجود تلك المدرجة لمدة خمس سنوات (مراجعات)، والقدرة على إنشاء مر

 على أنھا جزء من الالئحة الداخلیة األساسیة.

 

للتنسیق معنا من  CCWGإنھ بمثابة أمر بحیث سنعتمد على مجموعة العمل عبر المجتمع  -وبالتالي  

، فرصة التعامل مع آلیات استئناف 4حیث تلك القدرة. ومن ثم في نھایة المطاف، في العمود 

 .ccTLDقشة فیما یخص قضایا والمنا

 

آلیات استئناف خاصة بھا تتعلق بالتفویض وإعادة التفویض في  ccTLDلذا توجد ھنا إمكانیة تطویر  

وقت الحق. والمتوقع ھو أنھ لن تطور مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة آلیات (استئناف) 

بغي وضع آلیات (استئناف) متعلقة بقضایا وإعادة التفویض، إال أنھ ین ccTLDمتعلقة بتفویضات 

 .IANAأخرى تتضمن وظائف 
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یوجد سؤال في المحادثة سأجیب علیھ اآلن یتعلق بـ (تمكینھا) واآللیات والمشورة القانونیة المتعلقة  

 بالقدرة على اعتماد أو رفض القرارات بموجب قانون كالیفورنیا.

 

أدرك بأنني لست مؤھالً بشكل كافي للرد على ذلك  -حیث  أود القول رداً على ذلك السؤال، بأنھ أمر 

بأنھ، وفیما یتعلق بالمشورة القانونیة ولكن یكفي القول بإدراك أنھ شرط وثمة آلیات  -السؤال القانوني 

 مختفة بحاجة الجراءھا.

 

بأنھ  إنھ أمر صعب دون تغطیة التغییرات الھیكیلیة المحتملة. ومن وجھة نظرنا، إنھ مجرد اعتراف 

 CCWGسیكون شرط وثمة عمل آخر یجري معھا. وھو بالغالب في مجموعة العمل عبر المجتمع 

كما قالت جریس بالتحدید، تم التعامل معھا  -(سؤال جید سئل عن ھذا) ألن ھذه ھي القدرة حیث أنھم 

 ألنھا قضیة مساءلة حیث نود االعتماد علیھا. CCWGبشكل أفضل عبر مجموعة العمل عبر المجتمع 

 

. اسمحوا لي بالتحدث عن 6إال أنھ سؤال جید وعادل بالتأكید. وبالتالي فإنھ ربما یتعامل مع الشریحة  

 ، ومن ثم مزید من التفاصیل عن فرق التصمیم.7الشریحة 

 

بھذا النوع من النظرة العامة. وقد لن أمر على جمیعھا بالتفصیل إال أنني أعتقد بأنھ من المفید التمتع  

فریق تصمیم مقترح للتعامل مع، كما قلت، مجموعة من القضایا التقنیة  15كان ھناك حوالي 

 والتشغیلیة التي تتطلب التعامل مھا ضمن عمل ھذا الفریق، بالتعامل مع االقتراح.

 

تنسیق وتنظیم عمل حیث تم تكلیفھم بأولویات مختلفة في صالحیات الرئیس من أجل إدارة و 

بتفویض المسؤولیة  -المجموعة. ومن ثم حظي كل فریق تصمیم بفریق تصمیم یقود القائمة بنفسھا 

لضمان إجراء التقدم بطریقة سریعة وفعالة بقدر المستطاع، ومن ثم إعادة العمل إلى مجموعة العمل 

 األساسیة. CWGعبر المجتمع 

 

عمل األولي، لمناقشتھ في اجتماع اسطنبول وجھاً لوجھ ومن ثم وتم إكمال الجزء البارز من العمل، ال 

تم االنتھاء من العمل إلى حد كبیر أثناء االجتماعات المكثفة بعد أسبوعین تقریباً في بدایة ھذا الشھر 

أبریل. وعلى وجھ الخصوص، كان ھناك تركیز على المجموعات المترابطة مع بعضھا  14و 13في 

الة، كان ھنالك إدراك على سبیل المثال بوجود مجموعة تعمل على مجموعة البعض. إذن وبھذه الح

 مستھلكة تعرف باللجنة الدائمة للمستھلك.
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(األم)  Mوتطلب عمل تلك اللجنة الدائمة للمستھلك كذلك الترابط واالعتماد المتبادل مع فریق التصمیم  

عمل على المراجعة الدوریة فعلیاً، ومع الذي ی Nالذي یعمل على آلیات التصعید وعمل فریق التصمیم 

تلك المجموعات المخصصة في الواقع حیث اجتمعنا مباشرة بعد اجتماعات وجھاً لوجھ في 

من شھر إبریل وبذلنا مساحات صعبة وعمل صعب لمحاولة وتوفیق العمل بین ھاتین  14و 13

 من أنھا كانت متماسكة بشكل صحیح.والمجموعات الثالث المختلفة تلك للتأكد  -المجموعتین المختلفتین 

 

وربما یجدر بالذكر أن العمل على توقعات مستوى الخدمة مھم جداً لھذه المجموعة وقد كان ھذا بمقابة  

موضوع ھام حتى الیوم، إال أنھ لم یكتمل العمل بعد. حیث تحتوي على مجموعة من توقعات مستوى 

الحالي وھم على درایة بھا، إال أنھم لم  IANAمل الخدمة الواردة والتي تمت مناقشتھا مع طاقم ع

 یلتزموا بالكامل بھا وبالتالي لم تغلق في ھذه المرحلة بالكامل.

 

كانت إما تتعامل في المقام األول مع فرق التصمیم  -ولم یتم تكلیف فرق التصمیم الستة وكانت إما  

عالجتھا في مكان ما عبر اللجنة األخرى لدي. وال تزال عناصر العمل بحاجة لالختیار أو تمت م

برمتھ بالتزامن مع المشورة القانونیة أو في الواقع كجزء من النظرة العامة الختبار االجھاد أو التحقق 

 من اآلثار المترتبة على االقتراح.

 

والتي تتعامل مع النموذج ذاتھ. تنقسم الشریحة كما ترون بخط رمادي  8دعونا ننتقل اآلن إلى الشریحة  

بموجب عقد  ICANNتعمل  - NTIAعمودي، ویوجد على یساركم تمثیل للھیكل الحالي حیث تعمل 

 .ICANNضمن ھیكل  -بموجب  IANAبالمراقبة على عملیات وظیفة  NTIAوتحظى  NTIAمع 

 

ومثلنا فترة ما بعد االنتقال كما ترون على جانب الشریحة األیمن من الرسم البیاني. وھو أمر رمزي. وال  

تغطي كل شيء، إال أنھا تسلط الضوء بشكل واضح تماماً على الفاصل القانوني مع ذلك الخط األسود 

كما وصلنا لإلشارة  PTIأو  IANA، وفترة ما بعد انتقال ICANNومجلس إدارة  ICANNالرفیع بین 

 وھیئة ما بعد االنتقال. ICANNإلیھا على أنھا ھیئة منفصلة قانونیاً مع ھیكلھا الفاصل قانونیاً والعقد بین 

 

وكانت فكرة وجود عقد من إحدى مواضیع العمل في كافة األنحاء. بینما لم تكن حالة ضروریة لعمل  

تأكید مستمر. ثمة عقد قائم، والذي یحكم الوظائف كان الموضوع بال -المجموعة، فقد كانت بالتأكید 

الحالیة، وكان ربما من المھم بالنسبة للكثیر وجود نموذج عقد، وقد تیسر ھذا العقد. ویتم تیسیر العقد 

 الحالي عبر ھیئة منفصلة قانونیة.
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 ویتذكر بعضكم وجود تكرار سابق لالقتراح حیث كان ھنالك ما یسمى بالنموذج الخارجي حیث 

ضمن ما یسمى بشركة العقد، وھي شركة مخصصة ألن  ICANNمع  IANAتفاوضت وظیفة 

معھا ویمكنك المجادلة بأن ھذا بمثابة تطور آخر  ICANNتكون أوالً وقبل كل شيء وسیلة للتعاقد 

لذلك. وفي أي حال، ثمة شركة ثانویة منفصلة مقترحة إال أنھا شركة تابعة مملوكة بالكامل أو مشار 

 عقد. ICANNبشكل صحیح أكثر على أنھا منتسبة إلیھا حیث یوجد لدى إلیھ 

 

ویقترح النموذج كذلك باللون األخضر في الجھة الیمنى. وتقترح اللجنة الدائمة للمستھلك وتعتبر ھذه  

اللجنة الدائمة للمستھلك على وجھ الخصوص جزء مھم من الھیكل ألنھا تشكل أساس بحیث یحظى 

، ما بعد PTIالممثل ھنا على أنھ  IANAبالرقابة یومیاً على أداء مشغل وظیفة  العمالء المباشرین

 .IANAانتقال 

 

وتتمتع اللجنة الدائمة للمستھلك بالقدرة على تصعید القضایا في نھایة المطاف. ونأمل بأال تكون  

الء من مع العم IANAضروریة وتحقق مستویات الخدمة عبرعالقة مباشرة مع فترة ما بعد انتقال 

، IANA PTIخالل العالقات المباشرة مع مورد ھذه الخدمات، خدمات ما بعد فترة انتتقال 

 وستواصل تلقي الخدمات.

 

أمر واحد لم أوضحھ في الحدیث عن عملنا حتى اآلن وبأنھ من البدایة، فقد كان واضحاً بأن ھنالك  

تى اآلن. إذن وإلى الحد وجود أحكام رضا إلى حد كبیر بالنیابة عن العمالء مع الخدمات المقدمة ح

للتصعید وتطویر الخدمات وغیرھا من آلیات المساءلة والمرتبطة باألداء، حیث یتم تحدید ھذا حسب 

االحتیاطات الطبیعیة والمنطقیة للتعامل مع قضایا األداء عندما یتعین ظھورھا. وال تعكس ھذه القضایا 

 حالیاً.حقیقة وجود اھتمام باألداء كما ھو مقدم 

 

وبال شك كما أیة عالقة مورد وعمیل، یوجد مجال للتحسین، ویتوخى ھذا االقتراح بالتأكید كجزء من  

 ھیكلھا فرصة للتحسین المستمر والمتواصل.

 

؟ حسناً، یعتبر ھؤالء IANAثمة سؤال في المحادثة یوجھ سؤاالً من ھم العمالء لفترة ما بعد انتقال  

على أساس منتظم للحصول على  IANAاعل مع فترة ما بعد انتقال العمالء مكاتب سجالت تتف

الخاصة بھم، بطریقة یتفاعلون مع فترة ما  TLDsتحدیثات وتعدیالت على نطاقات المستوى األعلى 

 حالیاً. IANAبعد انتقال 
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اللجنة الدائمة للمستھلك (َمعین) أخضر ثاني أو تمثیل وھو لمراجعة وظیفة  CSCیوجد أعلى  

IANA IFR وھو مستقل عن اللجنة الدائمة للمستھلك .CSC  ویتوخى أن تحتاج إجراء مراجعة كما

مرة واحدة كل خمس سنوات دوریاً. وباإلضافة إلى ذلك، بأنھ  -تطرق إلیھا سابقاً لتجرى مرة واحدة 

 ستجري المراجعة األولى لمدة عامین ما بعد االنتقال.

 

 یة لمدة عامین فترة ما بعد االنتقال باإلضافة إلى مراجعات منتظمةولذا یوجد مجال إلجراء مراجعة فرد 

اء مكلفة على فترات خمس سنوات. وفضالً عن ذلك، ینبغي أن یكون ھنالك شرط؛ حیث توجد احتمالیة إجر

 كنتیجة لقضایا أداء مستمرة. -مراجعة خاصة. وتتم المبادرة بنفس الشكل باعتبارھا مراجعة منتظمة عبر 

 

عتقد بأن ھذه ھي عناصر الھیكل الرئیسیة وھیئة فترة ما بعد االنتقال كما تتوخاھا ھذه المجموعة. لذا أ 

فقد ركزنا بشكل كبیر للغایة كمجموعة على مواصلة واستقرار العملیات، بل باالعتراف بھا كذلك كما 

عامل معھا قلت قبل بضعة دقائق بأنھ من الممكن حدوث المشاكل أو قد تحدث وستكون بحاجة للت

ومتى تحدث. ولدینا نوع ھیكل قوي وتوقع مشاكل متنوعة أو قضایا من الممكن أن تظھر، وعالوة 

 على ذلك التمتع بالقدرة على التعامل مع احتمالیة التحسین المستمر.

 

قد  -وسیالحظ أولئك ممن تفقد ھذا العمل منكم بأنھ قد تتمكن ھیئة منفصلة قانونیاً في نھایة المطاف  

. ومن ICANNمن  - ICANNتمكن ھیئة منفصلة قانونیاً في نھایة المطاف من االنفصال عن ت

 من حیث المبدأ. وال تقترح ھذه المجموعة بأي شكل IANAالممكن أن تستولي ھیئة أخرى على وظیفة 

 من األشكال بحیث یعتبر ضروري أو محتمل، إال أنھ مدمج في الھیكل من خالل مجموعة من التصعیدات

 المدارة وحیث تعتبر إمكانیة الفصل في النھایة ممكنة عندما استنفاد كافة الخیارات األخرى.

 

أجل إذن للرد على سؤال روس، نعم. أقصد لقد كنا في غایة الحذر. یستفسر  -توجد نقطة أخرى وھي  

ھم  RIRومزودي امتداد اإلنترنت اإلقلیمیین  IATFالسؤال إذا كان إطار عمل ضمان المعلومات 

أن یكون تركیز ھذه المجموعة  -عمالؤنا أیضاً. وبالطبع ھي كذلك وكنا في غایة الحذر لضمان أننا 

 على الوظائف المتعلقة بالتسمیة.

 

بجانب اقتراحین آخرین وشعرنا  ICGوبذلك القول، فقد علمنا بحقیقة أن ھذا االقتراح لیتم إرسالھ إلى  

بأن تعّین علینا السیر في خط دقیق جداً بین عدم افتراض أي تأثیر على االقتراحات األخرى تلك، 

ولكن مع ذلك، وبإدراك تلك االقتراحات وبذل كافة الجھود المعقولة لضمان أن اقتراحنا كان متسق 

 مع العلم بالطبع بھذه االقتراحات األخرى.
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م بالطبع فیما لو كان غیر متسقاً إلى حد كبیر بوجوده وال یزال بالطبع خطر تقنیاً حیث ستعید ومع العل 

ICG ن االقتراح ببساطة إلى مجتمع أو مجتمعین آخرین وتلتمس التعدیالت أو التغییرات حیث من الممك

لك مصطلح التوفیق بینھا. أجل وشكراً لك جیمس لتصحیحي في اللغة واالعتراف بذلك. وقد یكون ذ

 أفضل كالعمالء المباشرین، ولكن بصراحة، فمن المحتمل أن تكون عمالء مباشرین وتسمیة العمالء.

  

وفي أي حال، كانت النقطة التي كنت بصدد تقدیمھا كذلك إلبراز الخط البرتقالي المنقط أو الخط  

ومنقطة ألنھا لیست عمل  -المنقط والتي تتجھ حول جزء الید الیمنى للنموذج ھنا، حیث تسلط الضوء 

ھذه المجموعة بحد ذاتھ، إال انھ یعتمد عمل ھذه المجموعة مباشرة كما تمت اإلشارة إلیھا من قبل. 

وھذه ھي آلیات المساءلة التي یتعین وضعھا للتنفیذ عبر مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة 

 وحیث ستعتمد علیھا ھذه المجموعة.

 

غطیت النقاط األساسیة التي أود تغطیتھا حول ذلك النموذج. وأتحقق من المحادثة لذا أعتقد بأنني  

 9من فضلكم. إذن تبدأ الشریحة  9للحصول على التعلیقات. حسناً، إذا كان بإمكاننا االنتقال إلى الشریحة 

 بالتطلع من ھنا مع القلیل من التفاصیل عن المكان الذي جئنا منھ.

 

ما یتعلق بالجزء األیسر من الشریحة، فرق التصمیم والمساھمة القانونیة وكنت قد تحدثت عن كل  

ومسودة االقتراح وكافة العمل الذي أنجز حتى الیوم، واحضارنا إلى الثاني والعشرین من شھر أبریل 

فعلیاً، تبدو الشریحة وكأن ھنالك خطأ صغیر.  -حیث بدأت فترة التعلیق العام. وفي ھذه الحالة، تقترح 

 یوم. 30تم توخیھا باألساس للخروج في العشرین من أبریل لمدة  وقد

 

یوم. وتم تظلیل  28وفي الواقع، فقد خرجت في الثاني والعشرین من أبریل وتكون فترة التعلیق العام  

إحاطات الجلسة عبر الویب والتوجھ  -الرابع والعشرین من أبریل، وھي حیثما نحن اآلن. اإلحاطة 

 قات العامة في العشرین من شھر مایو.إلى ختام التعلی

 

ویمكنك رؤیة بأنھ حیثما یأخذنا ھذا خارجاً صوب ختام التعلیقات العامة في العشرین من شھر مایو  

ومن ثم لمدة ثمان أیام تقریباً حیث كان لدینا بعض العمل إلنجازه حیثما نجمع التعلیقات العامة ودمجھا 

الكثافة حیث نسعى ونعالج وندمج ونستوعب ھذه التعلیقات حتى سویاً في نھایة عطلة أسبوع شدیدة 

نتمكن من تسلیمھا حینھا. ومن ثم حوالي عشرة أیام بعد ذلك، ویتقدم االقتراح النھائي بما فیھ الكفایة 

 في شھر یونیو. ICANN 53بوینس آیرس،  ICANNمن اجتماع 
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بوقت كافي للنظر في كل من االقتراح  حظیت -حیث إذا رأوه مناسباً، ستكون المنظمات األعضاء  

للتوفیق بینھا من ثم مع  ICGوربما الموافقة على االقتراح أثناء اجتماع بوینس آیرس لتقدیمھا إلى 

اقتراحات أخرى من مجتمعات األرقام والبروتوكوالت وفي النھایة لنقلھا حینئٍذ باعتبارھا اقتراح واحد 

 .NTIAإلى  ICANNعبر مجلس إدارة 

 

ذا أعتقد بأن ھذا یلخص الشرائح التي أردت التحدث عنھا فعلیاً. فمن المھم االعتراف في ھذه ل 

المرحلة بأن كل ھذا متعلق بالجزء المرھق والمكثف من العمل بصراحة إلیصالنا إلى مرحلة حیث لم 

لمشاركة نتمكن من إخراج شيء ما للتعلیق العام. ومن الواضح أننا نود تشجیع أكبر قدر ممكن من ا

الھامة والبناءة باالقتراح من خالل ھذه الجلسات عبر الویب وعبر فترة التعلیق العام بشكل كبیر. وفي 

، وھي اآلثار المترتبة لھذا االقتراح، 4ھذه األثناء، سنواصل عملنا وباألخص العمل على القسم 

 .3جودة في القسم باإلضافة إلى حل أیة مشاكل بسیطة مو NTIAعن تلبیة متطلبات  5والقسم 

 

من االقتراح (النھائي)  5و 4لذا فإننا نعتزم العمل بالتوازي مع التعلیقات العامة، وباألخص في القسم  

. . وبالتالي، في ھذه النسخة من االقتراح في بیان النموذج فقط في ھذه المرحلة3حیث تعتمد على القسم 

 وتنسیق العمل الذي یقومون بھ. CCWGمع وسنواصل العمل عن كثب مع مجموعة العمل عبر المجت

 

وأود تسلیط الضوء على أننا وضعنا تنسیق بشكل قالب لتقدیم التعلیقات العامة. ونشجع وبشدة استخدام  

تنسیق نمط قالب إذا أمكن. یوجد سبب لذلك بحیث ستنظم التعلیقات بطریقة مشابھة ویعني أننا سنكون 

 لتعلیقات وإدارتھا إلى جانب بعضھا البعض.قادرین بشكل أفضل على معالجة ھذه ا

 

وال یوجد بالتأكید التزام بإكمال كافة األقسام. وإذا أراد المعلقون الرد فقط علیھا بوجھ الخصوص،  

جانب واحد أو أكثر من جانب لالقتراح على وجھ الخصوص، فأنتم بموضع ترحیب للقیام بذلك وثمة 

أننا نقدر جداً بالعموم إذا كان ذلك ممكناً في حال كان من مجال كذلك لنموذج مساھمة مجاني. إال 

الممكن إرسال التعلیقات بطریقة منظمة وفقاً للنموذج الذي قدمناه. وتوجد تفاصیل أخرى على ذلك في 

 المحادثة بالجانب األیسر.

 

حیث  -نت لذا أعتقد بأنھ یلخص نوع المحتوى المحضر إذا شئتم. ھذه ھي الشرائح التخطیطیة التي كا 

حصلنا على المساعدة المھنیة بتحضیرھا. وآمل بأن تجدوه مفیداً سواء من حیث تقییم االقتراح على 

مستوى عالي والعمل الذي دخلتم بھ، وحیث من الممكن توزیع ھذه بشكل أوسع على أنھا مذكرة 

 مساعدة. وبذلك، فإنني أرحب بأیة استفسارات.
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إلى المحادثة، لمجرد التأكد من أنھ قد تمت تغطیة األسئلة. تحملوني ربما ینبغي علّي العودة والنظر  

للحظة فقط وسأبحث ھناك، ولكن ال تتردوا برفع أیدیكم في غرفة اتصال أدوبي إذا كانت لدیكم أیة 

 استفسارات إضافیة.

 

حسًنا، إذن جوناثان، ھذه جریس. لدي سؤالین من المحادثة حیث یمكنني قرائتھا لك إذا أردت ذلك.  جریس:

 السؤال األول.

 

 ھذا مفید. استمري و... جوناثان روبنسون:

 

شكًرا. السؤال األول من عمر الصدر. السؤال األول وھو بما أنھ یتم االعتماد على آلیات المساءلة  جریس:

، حیث یحتاج مجلس ICANN CCWGالتي تتطورھا مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

في آلیات مساءلة  CCWGالموافقة، ھل تنظر مجموعة العمل عبر المجتمع إلى  ICANNإدارة 

 معتمدة لسبب أو آلخر؟ CCWGمستقلة في حال لم تكن توصیات مجموعة العمل عبر المجتمع 

 

 إنھ سؤال جید. ربما اإلجابة بكلمة واحدة ال، إال أنھا لیست بھذه البساطة. ومن إحدى األمور التي كنا جوناثان روبنسون:

نعي ونفكر بھا لبعض الوقت أال وھي كیف نحدد ھذا االعتماد. وأعتقد بأننا نتوخى وقوف اقتراحنا 

حقیقة فقط بشكل مناسب من تلقاء نفسھا للشعور في حال تم وضع بعض آلیات المساءلة ھذه في 

مساءلة ھذه المكان الصحیح. وبالتالي نود تقدیم اقتراحنا موحد ومعتمد على واحد أو أكثر من آلیات ال

لوضعھا في المكان الصحیح. وفي واقع األمر، لقد تحدثنا مع مستشارین قانونیین حول أفضل طریقة 

 لتنظیم تلك التبعیة والشرطیة إذا شئتم.

 

لذا بینما لم نطلب عالج للمشكلة التي أبرزھا عمرو أو القضیة التي أبرزھا عمرو من خالل تطویر  

رارنا على تلك القضیة بضمان الشرطیة والتبعیة الموصوفة بدقة آلیات مساءلة مستقلة، ویكمن ق

والمحددة بوضوح. وبینما لن یكون تعاقدي بحد ذاتھ، أعتقد في الواقع بأنھ یمكننا البناء في تلك الشرطیة 

 بحیث یكون من الواضح اعتماد صالحیة اقتراحنا على تدابیر مساءلة رئیسیة معینة یجري وضعھا.

 

شكًرا، جوناثان. إذن لدینا سؤال آخر من أندریس ھیكتور. السؤال ھو تبدو اللجنة الدائمة للمستھلك  جریس:

CSC تجري باألساس عملیة مراقبة للرد على (نقاش مغلق)، لذا كیف من الممكن إجراء الرقابة؟ 
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 ما تعنیھ بالرقابة. إال أنھ وبالتأكید منإنھ سؤال مثیر لالھتمام. وأعتقد إلى حد ما، أظن بأنھ یعتمد على  جوناثان روبنسون:

على  CSCحیث أداء الوظائف، سیواصل العمیل االعتماد على ذلك. ستعمل اللجنة الدائمة للمستھلك 

 تجمیع ذلك األداء وضمان أنھا كافیة ومتسقة مع أیاً كانت توقعات واتفاقیات مستوى الخدمة التي تم إنشاؤھا.

 

 CSCتراق برمجي أو منھجي لھكذا حالة، تحظى اللجنة الدائمة للمستھلك وإلى الحد الذي یوجد بھ اخ 

بثالثة  IANAبفرصة لتصعید ھذه القضایا. وإضافة إلى ذلك، ثمة إحتمالیة النطالق مراجعة وظیفة 

 طرق وصفتھا. وبعد عامین، وبعد خمسة أعوام، وبموجب الظروف المثیرة للقلق حول قضیة خاصة.

 

ضمان أن ھذه الشركة  ICANNوتعد مسؤولیة  ICANNكذلك تابع لـ  IANAانتقال وتعد فترة ما بعد  

تحظى بذاتھا في النھایة بالرقابة على  ICANNالتابعة وكافة التزاماتھا یعتمد علیھا عملیاً وتعلمون بأن 

بشأن المساءلة في آلیات مساءلة  CCWGمجلس اإلدارة، ومن ثم تقدم مجموعة العمل عبر المجتمع 

 مسؤولة أمام المجتمع. ICANNوتعتبر  -دة والتي یكون مجلس اإلدارة من خاللھا مسؤوالً عن جدی

 

ولذا یبدو ذلك لي وكأن ھنالك عدة طبقات من الرقابة سواء من حیث األداء الوظیفي والحوكمة التي  

 من الممكن تحقیقھا من خالل ھذه الطرق المختلفة.

 

 شكراً جوناثان. جریس:

 

 سأنتقل اآلن إلى ستافان اآلن لتقدیم سؤال أو تعلیق. -ستیفان، یدك مرفوعة في  نسون:جوناثان روب

 

شكراً لك جوناثان، ھذا ستافان جونسون. أجل، بتلقي ھذا االقتراح، فقد كان ھنالك الكثیر من االعتبار  ستافان جونسون:

ل على تعریف ضیق وكان إجماع ال بأس بھ للحصو IANAحول نظرة عامة أكثر ضیقاً من وظائف 

للغایة لما كانت اللجنة الدائمة للمستھلك وھو بمثابة تحلیل تقني والعملیات المباشرة، ونظرة عامة عن 

 .IANAالعملیات المباشرة ووظائف 

 

وكما ذكر في المحادثة، یوجد تعریف واسع أكثر للسیاسة باإلضافة لما ذكر كمثال من (غیر واضح)  

ویشیر ھذا إلى أشكال أخرى من السیاسة كما حریة التعبیر أو أبعاد حقوق الملكیة الفكریة. وأرادت 

لك ألن التعریف المجموعة التي أخذت ھذا االقتراح فعلیاً التمییز بین ھذین البعدین من السیاسة وذ

تقني جداً وینبغي أن یكون كذلك ألنھا توفر مرونة حیث كلما  IANAالضیق للنظرة العامة لوظائف 

 كثر المشاركین في المجموعة، أصبحت أكثر تعقیداً.



ICANN 
 بریندا برویر منسق الجلسة:

 صباًحا بالتوقیت المركزي 04-24-2015/09:00
 3525670تأكید رقم 

 19صفحة 

من الممكن أن تحتوي على إطار زمني قصیر للغایة  -لذا فمن الممكن أن تكون الرقابة التقنیة أكثر  

المسائل السیاسیة العامة سنحتاج إلى إطار زمني أطول، ولھذا السبب یفرق بین حیث كلما زادت 

في ھذه الصورة، ذات اللون األخضر،  IANAنوعین من السیاسة. وتوجد كذلك آلیة مراجعة وظیفة 

بالتالي یوجد جانب الوقت حیثما نتحدث عن المراجعة فضالً عن المدى القصیر إلى المدى  -حیث 

 الطویل.

 

وما ال یتم رؤیتھ في ھذه الصورة وھو أنھ كذلك أكثر تفصیالً وأن إمكانیة تقدیم شكوى عن وظائف  

IANA  معقدة إلى درجة كبیرة مقارنة بھذه الصورة، لذا فإن ھذه الصورة مجرد تبسیط. ثمة خطوات

 عدة لإلجراءات التصحیحیة والتصعید في حال ساء األمر. لذا في األساس، ھذه ھي الخطوات

 الموضحة. شكًرا.

 

كنَت كما أعتقد قائد  -شكراً لك ستافان لمساعدتك وأعتقد أنك ربما قلت في البدایة بأنھ في حال لم تقم  جوناثان روبنسون:

. ھل ھناك أیة استفسارات أو CSCمشارك في عمل فریق التصمیم على اللجنة الدائمة للمستھلك 

أنني قدمت نظرة عامة عن العمل وثمة اقتراح تعلیقات أخرى یرغب أي شخص في طرحھا؟ آمل ب

ینبغي علّي ذكره، والذي لم أذكره، متوفر في كلیھما، مع أو دون نموذج (المرفقات). ولحد ما، من 

الضروري قراءة المرفقات، إال أننا أعددناه دون مرفقات بحیث كانت بشكل أقصر ومقارن مباشرة 

 وتجمیعھا وإعداد اقتراح متسق. IPGالمجتمع ككل، مع اقتراح آخر تم إعداده مجدداً لمساعدة 

 

أعتقد بأننا كنا ندرك في ھذا المجال بأننا تأخرنا في تقدیم اقتراحنا بشكل واضح للغایة والمجتمعات  

األخرى. شعرنا بأن الوقت الذي استغرقناه كان ضروریاً للتعامل مع التعقیدات والقضایا التي كانت 

أنھ یتحتم علینا كمجموعة تحضیر اقتراحنا بشكل كان منسجم بسھولة حیث من لدینا، إال أننا شعرنا ب

الممكن أن تكون مع اآلخرین. ولھذا كانت مساھمتنا فیھا إذا أردت تعویض الوقت أو مساعدة المجتمع 

 األوسع في الحصول على شيء متسق بأسرع نطاق وقت ممكن.

 

ق. حیث نعمل على جدولة العمل تقنیاً لمدة أعتقد بأن ما سنقوم بھ اآلن ھو فقط لبضعة دقائ 

دقیقة،إال أن ذلك كان بالفعل بدیل في حال احتجنا لھا. أعتقد بأنھ من الجدیر مجرد وضع دقیقة أو  90

اثنتین لنموذج التعلیق العام ویمكننا وحسب أن نبین لك ذلك بحیث كانت للجمیع. وإذا لم یكن ھنالك 

 على إنھاء األمور.استفسارات أخرى بعد ذلك، سنوشك 
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ولكن ترون ھنا نموذج القالب المقدم لكم الستخدامھ في التعلیقات العامة وسترونھ في نموذج القالب  

یوجد خیار لتقدین  -الذي سیتم ملئھ. وبما أنكم تعملون من خاللھ، عرفوا عن أنفسكم وأشیروا إلى 

ن االنتقال المستقل متوفر كما (غیر تعلیقات عامة. ولكن بما أنكم تستعرضون الوثیقة وأعتقد بأ

واضح) في المحادثة، لذا یمكنكم التنقل من خاللھ في وقت فراغكم. إال أنكم سترون بأنھا تنتقل من 

إذا كان لدیكم تركیز معین  -قسم آلخر ومطابقة االقتراح بحیث نأمل بأن یوفر لك ھذا وسیلة مفیدة لـ 

ك الرد بالتحدید على تلك الجوانب ومن ثم السماح لنا على جانب أو أكثر من االقتراح، ویتیح ل

 بمعالجة تلك التعلیقات بطریقة منظمة.

 

لذا أعتقد بأن ھذه ھي النقطة األساسیة المظللة. حیث تعكس بنیة الوثیقة، والذي بال شك یعكس بحد  

ت األخرى إلى ، وبالفعل كما تم تحضیر اقتراحات المجتمعاICGذاتھ بنیة طلب تقدیم االقتراحات من 

 جانب اقتراح مجتمع التسمیة أیضاً في تنسیق مشابھ.

 

لذا أعتقد بأنھ ھذا یحدد لنا جیداً كما آمل لسماع التعلیقات العامة. لم نخطط في ھذه المرحلة إجراء  

جلسات إضافیة عبر الویب، إال أنھ لربما نعقد المزید من جلسات إضافیة عبر الویب في منتصف فترة 

العام في الجلسة الثالثة من األسئلة واألجوبة. وأدرك بأن ھذه الوثیقة جوھریة، وبالنسبة التعلیق 

للبعض، عبارة عن معلومات جوھریة جدیدة، إال أنني أتطلع قدماً بأن تعلموا بالنیابة عن مجموعة 

 .ورئیسي بالمشاركة بأنكم تحظون بفرصة استعراض العمل الذي أعددناه CWGالعمل عبر المجتمع 

 

آمل بأننا كلینا خففنا من التعقید وتحسین التفاصیل بما أنھ طلب منا ذلك في التعلیقات العامة السابقة،  

وبالعموم، بأن كنا متجاوبین بینما من الممكن أن نبقى بینما ال نزال نتلقى المساھممات من أعضاء 

 المجموعة ونتلقى التعلیمات.

 

جلسة الیوم عبر الیوم. ومن الرائع وجود حضور لدینا ونتطلع لذا الشكر الجزیل لكم النتباھكم في  

 وبشدة لتلقي مساھماتكم وتعلیقاتكم ودعمكم في فترة التعلیق العام.

 

وأعتقد یا جریس سننھي الجلسة عبر الویب بذلك وربما یمكننا إیقاف التسجیل. شكراً جزیالً لكم مجدداً  

 مساعدة في الوصول إلى ھذه المرحلة. لكافة ما قدموه من ICANNوالشكر لطاقم عمل 

 

 

 النھایة


